Mit navn er Anne Marie Andersen.
I daglig tale - MIE.

Naturdagplejer
Anne Marie Andersen
”Mie”

Jeg har været dagplejer de sidste 30 år. Jeg er gift med
Henning. Vi har 3 børn, svigerbørn og børnebørn.
Vi bor på Vig Hovedgade 24c. Børnene færdes i det
meste af huset.
Vi har 2 hunde som er børnevenlige, men de er til dagligt i
gangen eller ude og ikke sammen med børnene.
Vi har en stor have, som vi bruger hver dag. I haven har vi
høns som børnene er med til at fodre.

Min dag starter når første barn møder.
Der tilbydes morgenmad til kl. 8.00.
Jeg er dagplejer, fordi det er dejligt at arbejde med
børn. Jeg nyder at følge deres udvikling, fra de kan krybe
og kravle til de kan gå og løbe. Og, fra de kan pludre til at
snakke og synge. Jeg lærer dem at være gode ved
hinanden, og acceptere hinandens forskelligheder.

Jeg holder meget af et åbent forældresamarbejde, jeg
taler meget, og pakker ikke noget ind og jeg ønsker
ligeledes at forældrene gør det samme.
Jeg tager på mange skønne ture rundt i det skønne
Odsherred. Vi går på besøg i børnehaverne, på biblioteket
og i gymnastiksalen. Vi har også en legestue i Grevinge,
hvor vi kommer om tirsdagen.
- Vi tegner/klipper og synger/danser, laver ting der har
med årstiden at gøre. Vi fejrer jul, fastelavn og påske og
vi går i kirke ca. 4 gange om året.
I 2009 blev jeg naturdagplejer.
Jeg er rigtig glad for at være naturdagplejer. Jeg er
naturdagplejer fordi naturen giver så meget. Jeg vil
gerne lære børnene hvad naturen kan bidrage med. Vi
taler om vejret, dyrene, årstiderne og hvor maden
kommer fra. Vi er ude i alt slags vejr, så husk børnene
skal have godt overtøj med. Vi skal så, se det spire, føle,
lugte og til sidst smage.
Vi skal nyde og udforske naturen, skoven - stranden og
sammenholdet, med de øvrige dagplejere og deres børn.
Jeg har yderligere kursus i baby massage, Tegn til Tale
og førstehjælp.

I min fritid er jeg med i Vig gymnastik forening, jeg er
træner for de mindste og hjælper til på Vig Festival.
Ligeledes holder jeg meget af at holde mig selv i form,
jeg nyder at løbe og cykle.

Jeg glæder mig til at møde jer

PÅ GENSYN!
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